
gleby i zastoiska wodne, dreny oraz rowy 
melioracyjne nie były w stanie odprowa-
dzić nadwyżki wody. To pokazuje jak tru-
dna jest uprawa buraków, w jakim stopniu 
anomalie pogodowe mogą wpłynąć na 
możliwości zbioru oraz jakość surowca. 
Buraki w tym roku w znacznej części przy-
padków charakteryzują się bardzo niską 
zawartością cukru. Niestety ma to wpływ 
na cenę surowca, każde odchylenie w dół 
od wzorca (16%) powoduje obniżenie 
wartości buraków.

Jesteśmy w początkowym okresie no-
wego systemu, w którym obowiązują in-
ne założenia dotyczące współpracy mię-
dzy plantatorami i producentami cukru. 
Coraz mocnej odczuwamy presję rynku, 
przy wzmagającej się konkurencji i ogra-
niczonym wpływie administracji. Nowe 
rozwiązania regulacyjne wymagają lep-
szej, szybszej i konstruktywnej współpra-
cy zarówno między plantatorami i produ-
centami cukru, ale również między samy-
mi rolnikami. Tylko wspólnie możemy 
wzmocnić naszą pozycję negocjacyjną, 
tak żeby czerpać korzyści w przypadku 
koniunktury rynkowej oraz przeciwdzia-
łać sytuacjom kryzysowym. Wspólnie 
musimy zadbać o dochodowość naszych 
gospodarstw. Jedność jest kluczem do 
osiągnięcia tego celu. 

W Nowym Roku życzę nam wszystkim 
wspomnianej jedności, zaangażowania
i determinacji w realizacji zaplanowanych 
działań oraz wysokich plonów buraków 
cukrowych. Niech rok 2018 pozwoli cie-
szyć się zdrowiem i niech obfituje we 
wszelką pomyślność.

Krzysztof Nykiel
Prezes Zarządu Głównego KZPBC

Zakończył się rok 2017, przełomo-
wy i jednocześnie bardzo trudny 
dla naszej branży. Zniesienie kwo-

towania, ceny minimalnej buraków oraz 
części narzędzi rynkowych przyczyniło się 
do osłabienia pozycji plantatorów w łań-
cuchu dostaw. W całej Europie warunki 
kontraktacji dla rolników są gorsze niż
w okresie kwotowania. Ceny buraków
w znacznym stopniu uzależnione zostały 
od cen sprzedaży cukru uzyskiwanych 
przez producentów. Perspektywy nie-
stety nie są najlepsze. We wrześniu, czyli 
ostatnim miesiącu, w którym obowią-
zywał stary system, ceny cukru osiągały 
poziom 500 euro/t. Po zniesieniu kwoto-
wania w szybkim tempie nastąpił ich 
znaczny spadek, obecnie to poziom
ok. 400 euro/t. Dlatego po raz kolejny 
chcę podkreślić, że w umowach kontra-
ktacji, oprócz systemu wiążącego cenę 
buraków z ceną cukru, musi mieć zasto-
sowanie instytucja ceny gwarantowanej, 
która będzie dawała poczucie przewidy-
walności, pomagała w podejmowaniu 
decyzji o kontynuacji uprawy, a przede 
wszystkim zapewniała zwrot poniesio-
nych nakładów. Dochodowość jest klu-
czowa dla rozwoju, podnoszenia wydaj-
ności oraz zapewnienia odpowiedniego 
poziomu życia.

Miniony rok to również problemy
z dużymi opadami deszczu w znacznej 
części naszego kraju. Wiele plantacji zo-
stało wykopanych z opóźnieniem, przy 
dużych stratach surowca oraz degradacji 
warstwy płużnej. Niestety nie ze wszyst-
kich plantacji buraki zostały zebrane, jest 
to dramat dla wielu indywidualnych rol-
ników. Wysiłek włożony w uprawę został 
zniweczony przez nadmierną wilgotność 
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